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املشسرف العام:
الشسيخ احمد الصسايف

رئيسس التحرير:
علي مكي العصسامي

مدير التحرير:
عالء سسعيد االسسدي

تصسميم:
حممد قاسسم

رسسوم:
حيدر الرسسام
كمال الباشسا

تلوين
جمتبى العصسامي 

للتوا�سل معنا:
 Aمدرسسة االمام احلسسني

يف العتبة احلسسينية املطّهرة 
اأو على االنرتنت 
براعم اخلري على
) الفيسس بوك (

هاتف:
07801144304
07703625071

بريد االلكرتوين:
info@alhussain-sch.org

يف هذا العدد
 عيُد الفطِر العيُد االأحلى
طلعتُه تزهو   بالبهجِة 

تغمُرنا  البسسمُة   وتــعــوُد 
�ُسْمناُه شسهٍر  منحُة   هو 
ختْمناُه الـــقـــراآُن   فــيــه 
 نـــتـــدبـــُر اآيــــــــاِت الـــلـــِه
فرحَتُه ــداأُ  ــب ي  الصسائُم 

فيشسكُرُه لــلــِه   يسسجُد 
ُيخرُجها الفطرِة  ــاُة   وزك
حمتاجًا سسُيسساِعُد  وبها    

بح�سرِتِه السسبَط  ــزوُر   ون

  فعسسى نحظى بشسفاَعِته

ـــــواِت اخلــرِي ــادُل دع ــب ــت  ن

عنا  يعفو  لكي   نــدعــوُه 

فــرحــمــتــِه نــطــمــُع دومـــًا

 هو فرحُة مْن �ساَم و�سلى
هــاّل اإذا  ــمُّ  ــُع ي  والــســســعــُد 
املثلى وبالقيِم   بــاحلــبِّ 
جتلى الذكُر  به   رم�ساُن ِ
املــوىل يقبَلُه  اأن   اأمـــاًل 

ُتتلى اإذ  َنْنصُسُت   بخشسوٍع 
اأحلى فما  العيِد   بصسالِة 

ـــــزَّ وجـــال ــــــُدُه ع  وميــــــجِّ
قال واإْن  زاَد  مــــاٍل   مــن 
 فيصسرُي الصسعُب بها سسهال
سَسُيجلى القلِب  همُّ  فبِه    

حــاّل  اذا  احلــشــســِر  ـــوِم  ي  يف 

االأعلى الـــربُّ   ليبارَكنا 

جهال اأيدينا  اقرتَفْت   ما 

ف�سال ــُه  جــنــَت  يــدخــُلــنــا 

�صعر: احلاج ح�صني �صادق

يبلغ الذكر )الفتى( باكامل 15 سنة 

الشعر  ينبت  أو  حيتلم  مامل  هاللية 

قبل  الشارب  أو  العانة  عىل  اخلشن 

ذلك

س��ت��ك��ون ب��ال��غ��ًا 
بالغًة  وستكونني 

يف هذا الشهر
 شوال 1432ه�

تبلغ االنثى)الفتاة(
باكامل تسع سنني 
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السسالم عليكم اأحبائي براعم اخلري.

بخري  وانتم  عام  وكل  سسعيدة  اأيامكم 

واأهليكم  واأمهاتكم  اآبــاءكــم  الله  حفظ 

والصسالح  باخلري   الطويل  العمر  ورزقكم 

الله  ورحمة  عليكم  والسسالم  والعافية 
وبركاته.

كلمة املشسرف العام:

الشسيخ
اأحمد الصسايف

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم متى اأبلغ
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هيا
اأ�سرعوا  فلقد حان وقت املغادرة

ح�سب جدول ال�سفرة

مل اأن�َس اإنها يف احلقيبة

متى ن�سل اإىل
البحرية يا علي

�سن�سل بعد 10 دقائق ان �ساء اهلل

كال يجب اأن  تتو�ساأبعد اأن جتفف 
اأماكن امل�سح يف الو�سوء

لقد قرب وقت االأذان
هيا لن�ستعد لل�سالة

هل ا�ستطيع اأن اغت�سل باملاء
عو�سًا عن الو�سوء يا علي

هيا يا حيدر تعال لتتو�ساأ
عودين اأبي اأن اأتو�ساأ قبل خروجي من 

املنزل .. ومل اأفعل ما ينق�س الو�سوء
اأتو�ساأ و�سوء اجلبرية

واأنت يا عبا�س كيف �ستتو�ساأ

علي وكيف يكون و�سوء اجلبرية؟

احلمد هلل الذي
�سهل علينا اأحكامه

يف هذه احلالة  يا جمتبى 
يجب غ�سل ما حول الع�سو امل�ساب 

وامل�سح على اجلبرية الأن االإ�سابة يف اليد وهو 
مو�سع الغ�سل اأما اإذا كانت اجلبرية يف مو�سع 
امل�سح كالقدمني فيم�سح على اجلبرية فقط  

كما لو كانت بال جبرية

 �سيناريو :علي بدري

جعفر ال تن�سى جلب الكرة

فريق الرباعم                ))الوضضوء 1((
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ملن هذه الدار يا جارية؟

 �سدقِت لو كان عبدًاً 
ال�ستحيى      من مواله..

  من هذا الذي كان على الباب..؟ 

اأريد اأن اأكون عبدًا هلل .. ال عبدًا 
ل�سهواتي ورغباتي املحرمة .. و�ساأتوب 
 على يديك يا بن النبي االأكرم

من تاب تاب اهلل عليه

 اإن �سخ�سًا مّر  من اأمام  باب الدار 
�ساألني هل �سيدك عبدًا اأم حر؟  فاأجبته حر 

       فقال �سدقِت لو كان عبدًا الأ�ستحيى من مواله.. 

 اإنها ل�سيدي ِب�سر ..

 غريب اأمرك .. اأيها ال�سائل  اأقول 
لك �سيدي ب�سر تقول هل هو حّر اأم عبد .. انه 

حر وميلك الكثري من اخلدم واالأموال ..

وهل �سيدك حرٌّ اأم عبد ..؟

يا ويلي هذا الرجل هو االإمام مو�سى 
 بن جعفر ابن ر�سول اهلل

كيف �سكله اأو�سفيه يل ؟

 انه نحيل اجل�سم مهيب الطلعة .. 
 كالمه يخاطب الوجدان 

وتاب ب�سر على يد االإمام الكاظم عليه ال�سالم . 
ومنذ تلك اللحظة هجر الذنوب وناأى عنها واأتلف كل 
و�سائل احلرام ، واأقبل على الطاعة والعبادة ليك�سب 

الدار االآخرة ويك�سب ر�سا اهلل .

وملا �سمع ب�سر ذلك خرج حافيًا مرعوبًا باكيًا  

 �سيناريو :علي بدري

مرَّ االإمام الكاظم عليه ال�سالم يف بع�س �سوارع 
بغداد ف�ساهد جاريتًا ترمي الطعام يف االأزبال 

اأخالق املعصضومني         ))بشرش احلايف(( 
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من  توًا  عاد  الذي  عمهم  ابن  مع  واآمنة  عمار  جلسس 
سسفره اىل الصسني فسساألوه عن مشساهداته هناك فروى 
لهم ما شساهده هناك فقد شساهد سسور الصسني العظيم 
والشسمالية  الشسمالية  ــدود  احل على  ميتد  سسور  هــو: 
الشسعبية(،  الصسني  )جمهورية  للصسني  الغربية 
)البحر  بوهاي  بحر  خليج  على  تشسنهوانغتاو  من 
االأ�سفر( يف الشسرق اإىل منطقة غاوتاي يف مقاطعة 
غانسسو يف الغرب. مت بناء سسور اآخر اإىل اجلنوب، وامتد 

من منطقة بكني اإىل هاندن.
اأثناء  اأوىل االأجزاء من السسور  مت بناء 
�سبحيو- »تــركــيــو  حــكــام  عــهــد 

تشسانغو« كان البناء اجلديد يسسمح 
هجمات  من  مملكتهم  بحماية  لهم 
من  الشسمالية)الرتكية:  الشسعوب 
ترك ومنغول وتونغوز = منشسوريني 
ق.م،   204 سسنة  االأعمال  انتهت  و 
من  ـــر  اأك فيها  ــارك  ــس ش اأن  بــعــد 
اأسسراة  وا�سلت  شسخصس.   300،000
“هان” )206 ق.م( ثم “)سسوي589 
سساهمت  البناء.  اأعمال   « م(   618  -
م(«   1644  -  1368 منغ   ») اأســســرة 
مت  كما  وتدعيمه،  السسور  مــد  يف 
بنيت  الــتــي  ـــــزاء  االأج اســســتــبــدال 
بلغ  الطوب.  من  ببناءات  بالطني، 
كلم(   6،700( النهائي  طوله  البناء 
واحلجارة،  الطني  من  السسور  بناء  مت 
بالطوب.  الشسرقي  جانبه  غطي 
يبلغ عر�سه 4.6 مرت اإىل 9.1 مرتا يف 
يصسبح  اأمتار(،   6 )مبعدل  قاعدته 

�سيقا يف اأعاله )3.7 م(. يرتاوح طوله بني 3 و8 اأمتار. 
 12 االإجمايل  طولها  يبلغ  للحراسسة  ــراج  اأب و�سعت 
من  الشسرقية  اجلهة  تعتر  تقريبا.  مرت   200 كل  مرتًا 
السسور والتي متتد على ب�سعة مئات من الكيلومرتات 
اأحسسن االأجزاء املحفوظة، بينما مل تتبقى من االأجزاء 

االأخرى غري اآثار بسسيطة.
ميكن  الذي  االإنسسان  بناه  الذي  الوحيد  امَلعلم  وهو 

روؤيته من على سسطح القمر.

سسور
الصسني العظيم

ملدة  خطبة  يلقي  اأن  جحا  من  يومًا  احلاكم  طلب 

ثالثة اأيام متتالية 

املشسكلة  بهذه  كثريًا  وفكر  اأمــره  يف  جحا  فتحري 

وو�سل اإىل حل بعد جهد جهيد..

اأيها  ــال:  وق املنصسة  على  االأول  اليوم  يف  فصسعد 

املوؤمنون، هل تعلمون ما سساأقوله لكم؟ 

فاأجابه السسامعون: كال...  ال نعلم. 

قال: اإذا كنتم ال تعلمون، فما الفائدة من التكلم، ثم 

نزل.

السسوؤال   نفسس  عليهم  فاألقى  الثاين  يوم  يف  وعــاد   

فاأجابوه هذه املرة: نعلم. 

جحا اخلطيب

ــم تــعــلــمــون ما  ــت فــقــال: مــا دم

سساأقوله فما الفائدة من الكالم؟ 

اأمــرهــم  يف  ــرون  ــس ــا� احل فتحري 

اأن  على  بينهم  فيما  واتفقوا 

القادمة  املرة  يف  االإجابة  تكون 

نعلم  يجيب:  قسسم  متناق�سة 

وقسسم ال يعلم

الثالث  اليوم  يف  جــاء  وعندما 

واالأخري األقى عليهم سسوؤاله وقد 

اختلفت اأ�سواتهم بني: نعلم وال 

نعلم 

ـــــــال:  ـــــــق ف

جــدًا  حسسنًا 

ـــــْن يــعــلــُم  َم

يــخــر َمــــْن ال 

ونــزل  َيْعلم 

�ساحكًا.

 اعداد عالء �سعيد اال�سدي
ر�سم وتلوين:كمال با�سا

اإضضحك�ضياحة
مع جحا
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االأسستاذ 

فـــا�ـــســـل 

مــــعــــلــــم مـــــــادة 

ــة  ــس ــدرس امل يف  االإســـســـالمـــيـــة 

معلومة  اإعطاء  على  دائما  يحر�س  وهو  االإبتدائية، 

عن اأ�سول الدين لطلبته قبل اأن يبتداأ بالدرسس. 

املعصسومني  االأئمة  عدد  منكم  يعرف  من   : االأسستاذ 

عليهم السسالم؟

عشسر  اثني  االأئمة  عدد  اإن  اأسستاذ...  يا  اأنا   : عمار 

اإماما.

االأئمة  اأسسماء  لنا  يذكر  اأن  يسستطيع  ومن   : االأسستاذ 

عليهم السسالم.

اأحمد : اأنا يا اأسستاذ .. 

اأولهم االإمام علي بن اأبي طالب 

املرت�سى 

بن  احلسسن  االإمـــام  ــثــاين  وال

علي املجتبى 

ـــــام  ـــث االإم ـــال ـــث وال

علي  ــن  ب احلسسني 

الشسهيد 

والرابع االإمام علي بن احلسسني السسجاد 

اخلامسس االإمام حممد بن علي الباقر 

السسادسس االإمام جعفر بن حممد الصسادق 

االأسستاذ : اأحسسنت يا اأحمد، واالآن من يكمل بدال عن 

اأحمد 

بشسار : اأنا يا اأسستاذ .. 

السسابع االإمام موسسى بن جعفر الكاظم 

الثامن االإمام على بن موسسى الر�سا 

التاسسع االإمام حممد بن علي اجلواد

العاشسر االإمام على بن حممد الهادي 

احلادي عشسر االإمام احلسسن بن علي العسسكري 

الثاين عشسر االإمام حممد بن احلسسن املهدي املنتظر 

عجل الله فرجه.

احسسنتم يا اوالد وبارك الله بكم وسسنشسرع يف االيام 

املقبلة عن هوية كل معصسوم...

والتقينا باالأخ

علي كامل عباسس الفتالوي 

عنوان السسكن:  احلر – حي سسومر 

ما هي هوايتك يا علي؟

كرة القدم و السسباحة

كيف تنظم وقتك؟

ووقــتــًا  للعب  ــًا  ــت وق فــاجــعــل  وقــتــي  انــظــم 

للدراسسة ووقتًا ملسساعدة االهل.

من  اسستفيد  الصسيفية:  العطلة  من  تسستفيد  كيف 

العطلة الصسيفية باحل�سور بالدورات �سيفية التي تقيمها 

مدرسسة االإمام احلسسني عليه السسالم ولثالث سساعات يوميًا 

وزيارة اال�سدقاء واالقرباء والعتبات املقدسسة.

ما شساء الله يا علي حدثنا عن مدرسسة االإمام احلسسني عليه 

السسالم الدينية.

انها مدرسسة دينية تعنى بالفقه واحكام الدين واالخالق 

والسسرية والقراآن. 

هل تعلم

ان  امنيتي  الله:   شساء  اإن  تكر  عندما  امنيتك  هي  ما 

ا�سبح مهندسسًا وقارئًا للقراآن.

هل حتفظ شسيئًا من القراآن الكرمي؟:  نعم ثالثة اجزاء.

جميلة  جملة  هي    : اخلري  براعم  جملة  مبجلتنا  راأيك  ما 

الشسرعية  واالحكام  دينهم  تعاليم  والطفلة  الطفل  تعّلم 

وفيها معلومات كثرية ومتنوعة وشسيقة.

1.هل تعلم ان الصسدقة تطفيء غ�سب الرب.

2.هل تعلم املخ يحتاج اىل سسدسس كمية الدم التي ي�سخها القلب، وخمسس االأوكسسجني الذي يدخل 

اجلسسم... هذا بالرغم اأنه اليزن اأكر من واحد على خمسسني من اجلسسم كله.

 اعداد وت�سوير : جمتبى الع�سامي

 �سيناريو : ال�سيخ بدر العلي

عقائدنامن اأنت
))عدد الأئمة((
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بعد اأن �سيطر احلجاج على العراق ، بداأ بالبحث 
عن اأ�سحاب اأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب عليه 

ال�سالم واحدا تلو االآخر  ليقتلهم.
اأيها احلار�س اأريد كميل بن زياد 

حيًا اأو ميتًا .

حا�سر يا �سيدي .

ال اأعلم يا �سيدي لقد
 اإختفى قبل و�سولكم

�سيدي مل جند اأحدا يف                      
الدار .

اأين كميل بن زياد؟

                                                                                                       �سيدي مل جند كمياًل يف داره ،
اأنا اأعرف كيف اأم�سك به، لقد هرب منه .

حا�سروا ع�سريته واإقطعوا عنهم العطاء

ال حول وال قوة اإال باهلل ، �ساأذهب واأ�سلم 
نف�سي للحجاج فلم يبق من عمري ما اخاف 

عليه.

يا كميل لقد حا�سر احلجاج ع�سريتك 
وقطع عنهم العطاء .

اأخريا يا كميل .. اأردت ُحجة كي اأ�سل 
اإليك .

ال تقلق
 يا كميل اإذا ترباأت من علي بن اأبي طالب 

�ساأتركك 
خاب

 من يترباأ من علي بن اأبي طالب . 

اآه ه ه .... ما هذا الوالء
 ما ا�سد مت�سككم باإمامكم علي 

يا غالم اإ�سرب عنقه

اأ�سهد اأن ال اإله اإال اهلل ، واأ�سهد اأن حممدا 
ر�سول اهلل، واأ�سهد اأن عليًا ويل اهلل

لقد اأخربين اأمري املوؤمنني علي بن اأبي 
طالب عليه ال�سالم باأنك قاتلي . فال تفرح 

فاإن املوعد اهلل، وبعد القتل احل�ساب . 

 �سيناريو: بدر العلي

من السضرية   ))شضيخ القراء كميل بن زياد رضضوان اهلل تعاىل عليه((
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 بطوط ... يا بطوط لقد �سمعت بوجود 
غابة الزهور هيا لنذهب اإليها 

 ال�سالم عليكم اأيها ال�سفدع احلكيم .. هل 
تعرف الطريق املوؤدية اإىل غابة الزهور .. 

 لقد اخربتك باأن تخف�س �سوتك ...
 هذه امل�ساكل التي يوقعنا فيها منقارك

ملاذا مل ت�سمع كالم ال�سفدع احلكيم 
فان العاقل ينتفع من ن�سائح االآخرين 

وي�ستفيد من جتاربهم

هيا اأ�سكت يا 
بطوط ارى ان الو�سع خميف 

هنا ..

حقًا واأين هي ..؟
 البد اأنها جميلة جدًا 

وجدتها .. لن�ساأل ال�سفدع احلكيم 
اإنه يعرف كل �سيء عن الغابة

اأح�سنت لن�ساأل .. 
ومن ي�ساأل ال ي�سل الطريق .. 

وانا اريد الذهاب اليها لكن كيف 
... هيا فكر معي لنجد حاًل ..

نعم �سوف لن نتكلم طوال 
الطريق .. هيا دلنا ب�سرعة ..

 وماذا هنالك فانا 
بطووووووووووووووووووط  

ال�سجاع 

اإحلقو يل .... النجدة ... 

 بطوط يجب ان ال نتكلم بعد االآن ف�سوف ندخل بني 
اال�سجار العالية .. كما اأو�سانا ال�سفدع احلكيم ..

 نحن غري 
جمربان على 

تنفيذ �سروط 
ذلك ال�سفدع 
.. ثم انني ال 
اريد التوقف 

عن الكالم 
و�ساأ�سرخ 

بكل �سوتي 
اذا و�سلنا 

اىل االأ�سجار 
العالية 

اناال اأعرف الطريق اليها لكنها 
جميلة جدًا هيا لنذهب اليها ..

 �ساأدلكم على الطريق ..لكن ب�سرط 
اإذا مررمت حتت االأ�سجار العالية فال 

تتكلموا اأبداأ ..

 �سيناريو: علي بدري

يوميات كوكو وبطوط     ))غابة الزهور اجلميلة((
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بال�سالمة ان �ساء اهلل
اأو�سلي الأبنة خالتك ال�سالم  اأذكر اأنها

كانت لطيفة جدًا عندما زارتنا
يف ال�سهر ال�سابق

بعد انتهاء االمتحانات
�ساأ�سافر اىل بيت خالتي يف القرية

اأترككم يف اأمان اهلل
واأراكم بخري مع ال�سالمة يا هدى

ما بك  يا حنان
ملاذا مل تردي على  وداع هدى

اأنا مل اأذكر ما لي�س فيها
اإنها فعاًل  كثرية الكالم عن �سفرها

انها كثري التبجح
والتفاخر بكرثة �سفرها

ما هذا يا حنان انك تغتابني هدى

واإن كانت كذلك ال يحق لك
اأن تتكلمي عليها مبا ي�سووؤها

اإن �سمعت به

يا عزيزتي اإن الغيبة
)اأن تذكر اأخاك بعيب يف غيبته،

 اأما ذكر ما لي�س فيه في�سمى بهتان(
وقد نهى اهلل عنهما

وهل ذكر اهلل الغيبة يف القراآن؟

نعم فقد قال تعاىل:
ا اأَُيِحبُّ اأََحُدُكْم  ُكْم َبْع�سً ﴿َواَل َيْغَتْب َبْع�سُ

ُقوا  َم اأَِخيِه َمْيًتا َفَكِرْهُتُموُه َواتَّ ُكَل حَلْ اأَْن َياأْ
اٌب َرِحيٌم﴾ احلجرات/12 اهلل اإِنَّ اهلل َتوَّ

األلهم اإين اأ�ستغفرك واأتوب اإليك
اللهم وفق �سديقتي هدى وارزقها طاعتك

ومغفرتك يا ارحم الراحمني

اإذًا ما العمل االآن
لقد ورطت نف�سي وارتكبت حمرمًا

اأخربيني يا زهراء اأرجوِك

ا�ستغفري اهلل 
وتوبي له توبة ن�سوحة وعاهديه على اأن ال 

تغتابي اأحدًا بعد االآن وادعي اهلل ملن اغتبته باملوفقية واملغفرة 
لكي يغفر اهلل لك

 �سيناريو علي بدري

بنات الإميان                ))الغيبة((
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احلوت
الأزرق

ــــس سساأل حسسٌن اسستاذه ماجد معلم العلوم عن اكر حيوان  عــلــى االر�

حيوان  وهو   )Sperm whale( العنر  حوت  انه  االسستاذ  له  مرت بـــحـــري �ــســخــم فقال   18 طولة  يبلغ 

تقريبا، يسستخرج منه مادة العنر املخصسصسة لصسناعة العطور.

البحرية.  املخلوقات  من  شساء  ما  وياأكل  املحيطات  االسستاذ:اأنه  فاجابه  العنر،  حوت  يعيشس  اين  حسسن   قال 

ويتميز حوت العنر براأسسه ال�سخم، وقد يبلغ طول الذكر منه 20 مرت

يبلغ حجمها تقريبا نصسف حجم الذكر. والعنر هو قيء احلوت الذي يخرج من جوفه. 

قال حسسن وهل نسستطيع روؤيته يف املاء؟ اجابه االسستاذ نعم لكنه يف�سل الهبوط للمياه العميقة جدا ما بني 

2500 مرت و 5000 مرت لصسيد طعامه املف�سل وهو احلبار العمالق حيث يبلغ طول احلبار 19 مرت.

يعر حوت العنر على جميع املحيطات يف العامل ويدخل يف اأ كر بحار العامل كالبحر االأبي�س املتوسسط والبحر 

االأحمر وكثريًا ما يوجد ميتا على السسواحل الأنه يصسطدم بالبواخر الكبرية فيموت جراء ذلك.

1.االأعور

2. االسسم

3. البي�س

اإخترب دقة مالحظتك وجد الفروقات اخلم�س
املوجودة يف �صورة رقم )2( يف 20 ثانية

هال �صاعدت نحول على ايجاد الطريق اىل اخللية

الغاز
من الذي يرى عدوه و�سديقه بعني واحدة ؟

ما هو الشسيء  املوجود يف كل شسيء ؟

ما هو الشسيء  الذي اإن  غليـته  جـمـد ؟

ملعلوماتك
هي  متــوت  لسسعتك  العسسل..اذا  نحلة  اأن 

على الفور .

الطفل  يسستطيع  التي  ــوات  ــس االأ� اأول  اأن 

متييزها، هو �سوت االأم. 

احلصسان اذا ُقطع ذيله..مات.

اأن يختلطا..اذا و�سعت  الزيت واملاء ميكن 

قطعة من الصسابون معهما

.1

.2

.3

.1

.2

.3

.4

1 2

اعداد : عالء �سعيد اال�سدي

العاب
وحسضاب

علوم
وتكنلوجية
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هيا نر�ضم

كيف نر�سم الأرنب

ــب يف  ــال جــــواد ط
السسادسس  الصسف 
ــه  ـــي ول ـــدائ ـــت االب
الــصــســف  يف  ــــت  اخ
ــي  ــدائ ــت ــس االب ــس ــام اخل
فـــقـــال لــهــا يـــومـــا هل 
له  فقالت  للصسالة  تنظفِت 
بني  الفرق  عن  فسساألها  للصسالة  تطهرِت  هل  الصسحيح 

النظافة والطهارة:
التي  واالوسساخ  اخلبث  من  تكون  النظافة  ان  فاجابته: 
االأ�سغر  ــدث  احل رفــع  فهي  الطهارة  امــا  البدن  تصسيب 
لالإتيان  كالغسسل)االسستحمام(  واالأكــــر  كــالــو�ــســوء 
والصسوم  الصسالة  مثل  الطهارة  اإىل  حتتاج  التي  بالعبادات 
وكتابة  اجلاللة  لفظ  ميسس  ان  يجوز  ال  الأنه  القراآن  وقراءة 
القراآن اإال بعد التطهري، ويسستحب ان يكون االإنسسان 

دائماً على و�سوء اي متطهراً.
وعندما ذهب جواد اىل املدرسسة سساأل معلم العلوم عن 

فائدة الغسسل)االسستحمام(: فقال االسستاذ:

الغتسضال باملاء السضاخن:

هذا  ــوؤدي  وي جميعها،  اجلسسم  مسسام  تفتح  على  يعمل 
طبيعي،  بشسكل  اجلسسم  خــاليــا  تنفسس  اإىل  بالتبعية 

اإىل  حتتاج  االإنسسان  جسسم  خاليا  اأن  ومعروف 
حي،  كائن  اأي  مثل  مثلها  التنفسس  عملية 

بــاملــاء  االغــتــســســال  ان  ثــم 
اخلاليا  يجدد  السساخن  

واملتهالكة  التالفة 
فــــيــــكــــتــــســــســــب 
ــم الــنــشــســاط  ــس ــس اجل
واحلــيــويــة، وتــهــداأ 
االأعصساب،واحلمام 

على  يعني  الأنــه  االإسسهال  احتماالت  من  يقلل  السساخن 
اله�سم اجليد.

قال جواد:هل ي�سر الغسسل يف الليل يا اسستاذ؟
يسساعد  الليل  يف  االسستحمام  ان   كال  املعلم:  فاجابه 

على النوم الطبيعي العميق.
 اأما الغتسضال باملاء البارد:

فانه يجعل جميع خاليا اجلسسم مبا فيها من شسرايني واأوردة 
على  يسساعدها  ما  وهذا  التمدد،  بعد  االنكماشس  تعاود 
اأمرا�س  من  الكثري  تقيها  التي  الالزمة  املـرونة  اكتسساب 
من  ويزيد  التنفسس  ينشسط  مما  الدموية؛  والــدورة  القلب 
يفيد  البارد  واحلمام  وال�سغط،  النب�س  اعتدال  احتماالت 
ملن كان بدنه نشسيطا وال يعاين من مشسكالت يف اله�سم، 
البشسرة  لتقوية  السساخن  املاء  بعد  يسستعمل  اأن  وميكن 
املاء  يكون  اأال  على  والنشساط،  باحليوية  اجلسسم  ــداد  واإم
الطعام  عقب  البارد  احلمام  يسستعمل  وال  الرودة.  شسديد 

مباشسرة ملا يسسببه من اأخطار.  
ــم  ــل ــع امل جـــــــواد  ــــاأل  ــــس س ـــة  ـــي ـــالم ـــس االس درســـــــس  ويف 
ـــــوء يــــــا اســــســــتــــاذ؟ ـــــس ـــــو� ـــــدة مــــــن ال ـــــائ ـــــف  مــــــا ال
االأع�ساء  تنظيف  يف  يفيد  الو�سوء  اإن  االسستاذ:  قــال 
الظاهرة، م�سافًا اىل اأن له  االأثر النفسسي والسسمو الروحي 
الذي يشسعر به املسسـلم بعد الو�سوء وهو يجعله دائما يف 

يقظة وحيوية وتاألق.

اعداد : عالء �سعيد اال�سدي

�ضحتك
))فوائد الإ�ضتحمام((
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من
اأخالقنا


